REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 354
§1
Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły i realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz
w programie wychowawczym szkoły. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w
zakresie opieki, wychowania i dydaktyki.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy, który może być
modyfikowany
§2
Cele i zadania świetlicy
1.Organizowanie opieki wychowawczej przed lekcjami i po ich zakończeniu
2. Pomoc w nauce oraz stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do nauki własnej,
rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.
3. Kształtowanie u dzieci nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.
4. Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej, do odpowiedzialności za swoje
postępowanie i podejmowanie decyzji.
5. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizowanie dzieciom bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
7. Współpraca i współdziałanie wychowawców świetlicy ze szkołą, domem oraz
środowiskiem lokalnym.
8. Integracja i uspołecznianie dzieci.
9. Kształtowanie u wychowanków postaw społecznie pożądanych.
Do zadań świetlicy należy:
* organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie dzieci do samodzielnej pracy;
* organizowanie gier i zabaw ruchowych,
* odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
* stwarzanie dzieciom warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie
kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
* upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i
czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
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* współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
* rozwijanie samodzielności i samorządności;
* zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej
wymienionych zadań.
§3
Założenia organizacyjne
Do świetlicy uczęszczają dzieci, które muszą przebywać w szkole dłużej ze
względu na czas pracy obojga rodziców. Świetlica obejmuje opieką w pierwszej
kolejności dzieci, których rodzice pracują.
Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.30–17.30.
- Jeżeli mija czas pracy świetlicy, tj. godz. 17.30, a rodzice nie zgłaszają się po
dziecko i sytuacja ta powtarza się, wychowawca może zadzwonić po patrol
szkolny, który szuka rodziców/opiekunów dziecka. Ponadto wychowawca zgłasza
problem do pedagoga szkolnego, aby dokonać wglądu w sytuację rodzinną dziecka.
- Jeżeli po dziecko zjawia się rodzic/opiekun w stanie nietrzeźwym, wychowawca
postępuje zgodnie z procedurą
- Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby
przez nich upoważnione w karcie zgłoszenia do świetlicy lub pisemnym oświadczeniem.
-Każda nowa decyzja rodzica/opiekuna prawnego o osobach upoważnionych do odbioru musi
być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
- Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze
świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
- Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają
rodzice.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera:
- imiona i nazwisko uczestnika;
- datę i miejsce urodzenia;
- adres zamieszkania;
- informację o osobach upoważnionych do odbioru dziecka;
- kontakt z rodzicami/opiekunami (tel. do zakładu pracy, tel. komórkowe);
- informacje o stanie zdrowia dziecka, zażywanych lekach, problemach wychowawczych i
innych, ważne dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.
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Złożenie przez rodziców/opiekunów dziecka karty zgłoszenia jest warunkiem przyjęcia
dziecka do świetlicy. Zapisu dziecka na podstawie wypełnionej karty dokonuje kierownik
świetlicy.
Dzieci przydzielane są do grup według planu zajęć.
Opiekę nad dziećmi ze świetlicy pełnią wychowawcy świetlicy.
Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach (zajęciach).
a) Dzieci z klas 0 po zajęciach przedszkolnych przejmuje wychowawca świetlicy
bezpośrednio od nauczyciela – wychowawcy klasy.
b) Dzieci do świetlicy przyprowadza po lekcjach nauczyciel mający ostatnią lekcję lub
pracownik obsługi – „pomoc nauczyciela”.
c)Na lekcję dzieci wychodzą ze świetlicy samodzielnie.
d) Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne odbiera ze świetlicy i przyprowadza do niej
nauczyciel prowadzący te zajęcia.
Dobrowolne wpłaty dokonywane przez rodziców na „Fundusz świetlicy” umożliwiają zakup:
materiałów plastycznych, zabawek i gier dydaktycznych
Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w salach świetlicowych, salach lekcyjnych, w sali
zabaw, sali gimnastycznej lub na placu zabaw

§4
Wychowankowie świetlicy
1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się wszystkie dzieci, których rodzice
pracują zawodowo, w szczególnych przypadkach sieroty, dzieci z rodzin niepełnych,
wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych i dzieci nauczycielskie.
2. Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
· czynnego udziału w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami;
· korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych;
· rozwijania własnych zainteresowań i zamiłowań;
· racjonalnego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.
3. Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
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· czynnego systematycznego udziału w zajęciach. Uczeń może odmówić udziału w
proponowanych mu zajęciach zorganizowanych, musi jednak zawsze uporządkować
miejsce swojej zabawy (zabawki, przybory, gry, książki itp.), nie może hałasować i
przeszkadzać kolegom w zajęciach, w których oni
uczestniczą;
· usprawiedliwienia swojej nieobecności,
· nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy
(osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych, muszą dostarczyć pisemną
zgodę rodziców),
· dbania o porządek i wystrój świetlicy,
· poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
· kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie
pobytu w stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
· przestrzegania regulaminu świetlicy.
Za zniszczenie przez wychowanka sprzętu lub wyposażenia świetlicy rodzice
ponoszą odpowiedzialność materialną.
Zabrania się wychowankom używania podczas pobytu w świetlicy elektroniki (telefonów
komórkowych, PSP, tabletów itp.) oraz innych cennych przedmiotów. Za ich zniszczenie lub
zgubienie świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
§5
Nagrody i wyróżnienia
· Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
· Pochwała przekazana opiekunom, wychowawcy klasy.
· Drobny upominek rzeczowy, itp.
Kary
· Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich
uczniów świetlicy.
· Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub
telefonicznie)
· Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
· Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
· Skreślenie z listy uczestników świetlicy.
§6
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Współpraca z rodzicami
- Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy
osobiście),
- Korespondencja z rodzicami,
- Rozmowy telefoniczne,
- Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami.
§7
Dokumentacja świetlicy
1. Roczny plan pracy świetlicy
2. Dziennik zajęć;
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej;
4. Lista obecności uczniów w świetlicy.
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